
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO  

„Wiersze jak obrazy, obrazy jak wiersze.  

Interpretujemy twórczość  

Cypriana Kamila Norwida” 

 

I. CELE KONKURSU: 

• popularyzacja twórczości i sylwetki Cypriana Kamila Norwida w roku jubileuszu 200. 

rocznicy urodzin wieszcza ziemi radzymińskiej. 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;  

• promocja czytelnictwa i upowszechnianie wiedzy o wielkich postaciach historii ziemi 

radzymińskiej i Polski;  

• pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności uczniów. 

 

 II. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:  

1. Organizatorem konkursu literacko – plastycznego „Wiersze jak obrazy, obrazy jak wiersze. 

Interpretujemy twórczość Cypriana Kamila Norwida”  są nauczyciele języka polskiego, 

plastyki oraz historii.  

2. Koordynatorem konkursu jest p. Weronika Lewandowska oraz p. Grzegorz Jeleń.  

3. Konkurs rozpoczyna się  22 listopada 2021 i trwa do 6 grudnia 2021 r. 

 III. UCZESTNICY:  

1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII. 

IV. KATEGORIE KONKURSU: 

1. Klasy IV-VI. 

2. Klasy VII-VIII.  

 

V. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie ilustracją do 

wybranego przez uczestnika wiersza Cypriana Kamila Norwida. W pracę plastyczną musi 

być wkomponowany krótki cytat z tego utworu. 

 2. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartce formatu A3 techniką dowolną.  

3. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, 

tytuł wiersza. 

4. Prace nie będą zwracane autorom. 



5. W każdej kategorii konkursowej zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca oraz trzy 

wyróżnienia. Organizator przewiduje nagrody książkowe oraz dyplomy. 

6.Zgłoszenie prac do konkursu będzie równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, 

wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych  oraz rozpowszechnianie wizerunku 

na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu. 

7.Przez promocję konkursu rozumie się umieszczenie prac na wystawie pokonkursowej, 

umieszczenie ich zdjęć na stronie szkoły oraz zamieszczenie informacji w artykule 

opublikowanym na stronie szkoły oraz w prasie lokalnej. 

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które nie 

spełniają kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

 

VI. TERMINY: 

1. Prace można składać do 6 grudnia 2021 roku u nauczycieli języka polskiego. 

VII. KRYTERIA OCENY PRACY: 

 sposób ujęcia tematu; 

 nawiązanie do tekstu literackiego; 

 technika pracy; 

 estetyka wykonania; 

 pomysłowość, kreatywność. 

 


